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Відсутність належної практики управління активами має значний негативний вплив на ефективність

фінансового менеджменту підприємства. Як наслідок, фінансові звіти іноді не відповідають обгрунтоваQ

ному відображенню інформації про всі активи, зобов'язання, права та обов'язки. Це сприяє наявності

необ'єктивної картини фінансового стану та фінансових результатів підприємства, і впливає на його

здатність ефективно використовувати ресурси відповідно до цілей фінансовоQгосподарської діяльності.

Аналогічно, відсутність або неповна інформація щодо управління основними засобами не сприяють

розв'язанню завдань підприємства щодо залучення інвестицій, сприяння підвищенню продуктивності

та конкурентоспроможності.

Ефективна модель управління основними засобами в системі фінансового менеджменту підприємQ

ства дає можливість не лише покращити якість та корисність фінансової інформації, а також використоQ

вується для посилення інвестиційної політики, забезпечення фінансової стабільності, сприяння еконоQ

мічному зростанню, посилення планування в процесі прийняття рішень.

The lack of good asset management practices has a significant negative impact on the effectiveness of the

company's financial management. As a result, financial statements sometimes do not meet the reasonable

presentation of information about all assets, liabilities, rights and obligations. This contributes to the presence

of a biased picture of the financial condition and financial results of the enterprise, and affects its ability to

effectively use resources in accordance with the objectives of financial and economic activities. Similarly, the

absence or incomplete information on the management of fixed assets does not contribute to the solution of the

company's tasks to attract investment, promote productivity and competitiveness.

The aim of the article was to study and substantiate the model of fixed assets management in the financial

management system of the enterprise.
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ВСТУП
З розвитком фінансово$господарської діяльності

підприємства продовжують оснащувати та оновлювати
активи, що сприяють підвищенню продуктивності праці,
ефективності виробництва, сталому розвитку бізнесу.
Основні засоби на сільськогосподарських підприєм$
ствах складають відносно велику частку загальної вар$
тості активів підприємства, отже, управління основни$
ми засобами розглядається як важлива частина систе$
ми фінансового менеджменту підприємства.

Управління основними засобами спрямоване на збір,
обробку, аналіз та надання інформації про те, як інвес$
тувати, управляти та використовувати основні засоби,
щоб мати найвищу ефективність фінансово$господарсь$
кої діяльності. Інформація про основні засоби з точки
зору фінансового менеджменту впливає на процес пла$
нування, контроль та оцінку виконання планів на під$
приємствах. Тому необхідне вивчення, обгрунтування
та удосконалення моделі управління основними засо$
бами в системі фінансового менеджменту підприємства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті стало вивчення та обгрунтування мо$

делі управління основними засобами в системі фінан$
сового менеджменту підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням управління основними засобами присвя$
чені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних нау$
ковців. Так, Muhammad Yousaf та Petr Bris вивчали оцін$
ку ризиків банкрутства як для інвесторів, які розгляда$
ють прийняття інвестиційних рішень, а також для ме$
неджерів при прийнятті рішень щодо покращення фінан$
сового стану та продуктивності підприємств після
наслідків пандемії COVID$19.

I. Satyanarayana, B. Sidhu, A. Naresh пишуть, що ос$
новні засоби — це активи, які утримуються з метою по$
стійного використання з метою виробництва або надан$
ня товарів та не утримуються для перепродажу в ході
звичайної діяльності. Оцінка основних засобів важлива
для визначення справедливої величини прибутку або
збитку та фінансового стану підприємства. Основні за$
соби призначені для використання протягом багатьох
років. Вартість цих активів зменшується з їх викорис$
танням, часом або з багатьох інших причин. Для пра$
вильного вимірювання доходу необхідне правильне ви$
мірювання амортизації, оскільки амортизація є части$

Asset management is still a major challenge for businesses today. Improper management of fixed assets can

lead to a violation of financial stability, lack of internal control, which can lead to significant risks of financial

and economic activities and bankruptcy. But if you develop an effective model of fixed assets management in

the financial management system of the enterprise, it can lead to valuable opportunities for tax optimization,

increase efficiency and improve results. An effective model of fixed assets management in the financial

management system allows not only improving the quality and usefulness of financial information, but also

used to strengthen investment policy, ensure financial stability, promote economic growth, strengthen planning

in the decisionQmaking process.

The optimal model of fixed assets management in the financial management system of the enterprise differs

from company to company depending on their needs. Significant efforts are required to develop and maintain an

effective fixed asset management model. A detailed fixed asset management model will allow you to create

accurate financial statements at the departmental or category level, which allows you to evaluate fixed assets to

plan opportunities and maximize tax benefits.

Ключові слова: основні засоби, підприємство, фінансова стійкість, сільське господарство, необоротні
активи.

Key words: fixed assets, enterprise, financial stability, agriculture, non�current assets.

ною загальних витрат на виробництво, після аналізу
фінансового стану та оцінки методів управління основ$
ними засобами щодо аналізу тенденцій, аналізу кое$
фіцієнтів.

Emma Okoye та Udeh Francis зазначають, що ефек$
тивне управління основними засобами відкриває великі
можливості для виробництва товарів і послуг. Dina Fitri
Septarini та Fenty Yoseph Manuhutu стверджують, що
ефективна модель управління основними засобами
підкреслює процес планування, закупівлі, визначення
пріоритетів зобов'язань і організаційної культури.

P. Deo зазначає, що питання, пов'язані з фінансо$
вим управлінням основними засобами розглядаються у
розрізненому вигляді, а не у сукупності. Отже, для об$
грунтування ефективної моделі управління основними
засобами в системі фінансового менеджменту підприє$
мства необхідно розглянути цілий ряд питань, пов'яза$
них з основними засобами, пояснити їх взаємозв'язки і
їх вплив на облікові, фінансові та економічні показни$
ки.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Якщо підприємство збільшує свої активи, воно буде
зростати з часом, і якщо воно робить це правильно, ре$
зультатом буде збільшення виробничих потужностей та
рентабельності. Інвестиції в основні засоби в еко$
номічній літературі вважаються реальними інвестиція$
ми. Проте якщо основні засоби невикористані, неналеж$
но використовуються, обслуговуються або облікову$
ються неправильно, негативний вплив на бізнес може
бути значним. З іншого боку, добре керовані та належ$
ним чином обліковані основні засоби значною мірою
сприяють продуктивності, зростанню бізнесу, прибут$
ковості та відповідності. В таблиці 1 розглянуто дина$
міку основних засобів у сільському господарстві Украї$
ни.

Згідно з таблицею 1 можна зробити висновок, що
вартість основних засобів збільшилась майже у 2,5 рази
у 2019 році порівняно з 2015 роком. Фондоозброєність
та фондооснащеність виробництва також зросла. Фінан$
сові менеджери знають, що одні з найбільших грошових
витрат виробника, поряд з витратами на персонал та по$
ставки, припадають на основні засоби. Таким чином,
фінансові менеджери прагнуть переконатися, що основні
засоби підприємства використовуються ефективно, а ка$
пітальні витрати забезпечують оптимальну віддачу від
інвестицій, що призводить до підвищення прибутковості.
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Управління основними засобами передбачає певну
величину інвестицій, що будуть здійснюватися на ці ре$
сурси, які становлять важливу частину загальних активів

та рішення про фінансування цих інвестицій. Ефектив$
не управління основними засобами передбачає відповід$
не збалансування між ризиком і прибутковістю, опти$
мальне планування, контроль інвестицій з метою запо$
бігання надмірному інвестуванню. Оцінка інвестицій, які
будуть здійснені в основні засоби, іншими словами, пла$
ни капітальних витрат мають значення з точки зору май$
бутньої прибутковості бізнесу. Рішення про інвестуван$
ня в основні засоби або бюджетування капіталу — це
процес аналізу довгострокових інвестицій у бізнес$
проєкти. Проте інвестування тільки в основні засоби
може поставити під загрозу безперервність операцій$
ної діяльності через створення проблем з готівкою. Зав$
дяки цьому капітальні витрати мають помітний вплив на
оборотний капітал.

Динаміку показника рівня рентабельності сільсько$
господарської продукції за останні 5 років наведено у
таблиці 2.

Управління основними засобами сьогодні все ще є
серйозним завданням для підприємств. Неправильне
управління основними засобами може призвести до зни$
ження рентабельності, порушення фінансової стійкості,
відсутності внутрішнього контролю, що може спричи$

нити суттєві ризики фінансово$госпо$
дарської діяльності та банкрутства. Але
якщо розробити ефективну модель управ$
ління основними засобами в системі фінан$
сового менеджменту підприємства, це
може призвести до цінних можливостей
оптимізації податків, до підвищення ефек$
тивності та покращення результатів. У таб$
лиці 3 розглянуто основні проблеми при
управлінні основними засобами та шляхи
їх вирішення

Для того щоб захистити підприємство,
подолати наявні проблеми з основними
засобами, керувати основними засобами
на основі мінімізації ризиків та максимі$
зації прибутків необхідно почати із систе$
ми управління основними засобами. Вико$
ристовувати цілісний підхід: єдина систе$
ма управління основними засобами дозво$
лить отримувати та стандартизувати дані
з багатьох джерел і систем. Це покращить
доступ до даних між підрозділами підприє$
мства та автоматизує процеси, покращу$
ючи точність даних. Для зменшення поми$
лок — використовувати рішення з вбудо$
ваною точністю та відповідністю, які відпо$
відають останнім податковим змінам та
правилам бухгалтерського обліку.

Сучасні підприємства конкурують на
ринках, які стають все більш глобальними
і швидко змінюється їх конкурентоспро$
можність. Водночас фінансові організації
стикаються зі зростаючим тиском, щоб
витрачати менше часу на управління тран$

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 2019 до 
2015, % 

Сільськогосподарські угіддя, тис га 41508 41505 41489 41329 41310,9 99,5 
Кількість найманих працівників, тис. осіб 5930 5849,6 5844,9 5999,5 5237 88,3 
Вартість основних засобів на кінець року, 
млн грн 

210169 270467 341622 407146 469383 223,3 

Надійшло основних засобів, млн грн 40217 62631 77740 93176 95149 236,6 
- з них введено в дію 20821 39576 44841 55791 50205 241,1 
Вибуло основних засобів, млн грн 10460 12754 16700 28828 26716 255,4 
- з них ліквідовано 1242 1497 1909 2361 2503 201,5 
Амортизація (знос) основних засобів за рік 14068 16840 19504 28452 17977 127,8 
Фондоозброєність, тис. грн /1 працівника 35,4 46,2 58,4 67,9 89,6 2,5 
Фондооснащеність, тис. грн/ 1 га с.-г. угідь 5,06 6,52 8,23 9,85 11,36 2,24 

Таблиця 1. Динаміка основних засобів, сільськогосподарських угідь
та кількості найманих працівників у сільському господарстві України

Джерело: складено авторами за даними Державної служби статистики України.

Таблиця 2. Динаміка показника рівня рентабельності
сільськогосподарської продукції

Джерело: складено авторами за даними Державної служби
статистики України.

Рівень рентабельності, % Продукція с/г 
2015 2016 2017 2018 2019 

2019 до 
2018, +, - 

Зернові 58,7 47,5 22,4 32,9 21,7 -11,2 
Соняшник 96,4 64,2 43,6 45,4 31,1 -14,3 
Буряк цукровий 33,8 28,0 0,7 -40,0 -8,6 +31,4 
Картопля 48,4 14,6 -3,5 16,6 -9,3 -25,9 
Овочі 27,9 33,1 -17,2 20,0 5,0 -15,0 
ВРХ -10,6 -23,5 -0,6 -17,2 -26,3 -9,1 
Свині 8,3 4,0 13,7 3,1 -1,5 -4,6 
Птиця на м’ясо -28,6 7,8 70,1 -17,2 -3,2 +14 
Молоко 16,3 21,3 27,3 17,0 24,1 +7,1 
Яйця 33,2 4,6 -21,2 -76,1 -84,2 -8,1 

Проблема Можливе рішення 
1. Подолання ручних 
помилок і 
неефективності 

Ручне управління та відстеження передачі активів, вибуття та 
прийняття займає час і збільшує ризик помилок, які можуть 
призвести до пропущених термінів для закриття періоду; та до 
перевантаження персоналу. Податкове планування, оптимізація та 
узгодження даних можуть бути значними ресурсами 

2. Уникнення 
підводних каменів 
електронних 
таблиць 

Завдяки трудомістким, схильним до помилок стандартним 
електронним таблицям, легко не помітити оновлення податкового 
законодавства, які можуть призвести до дорогих прорахунків. 
Крім того, без автоматизації для критичних функцій, електронні 
таблиці створюють проблему безперервності, коли власник 
електронної таблиці змінюється 

3. Управління 
фінансовим тиском 

Підприємства регулярно стикаються з потоком інформації від 
кількох відділів, узгодженням даних із різних систем і ручними 
процесами, коли вони намагаються закрити обліковий період, 
залишаючи мало часу для аналізу чи стратегічних фінансових 
ініціатив 

4. Обмін даними між 
відділами 

Обмін важливою інформацією між відділами є складнішим із 
старими системами або електронними таблицями. Сьогодні існує 
більша потреба в нагляді в реальному часі між відділами, які 
обробляють фінансово-господарську інформацію 

5. Підтримка 
жорсткого контролю 

Сучасні системи  управління основними засобами повинні бути 
невід’ємною частиною стратегії підприємства для підтримки 
операційної ефективності, продуктивності та фінансової стійкості 

6. Розробка 
ефективної та 
настроюваної 
звітності 

Створення регулярної гнучкої звітності, яка дозволяє враховувати 
тип активу та клас амортизації для різних сценаріїв, може бути 
складним і трудомістким 

7. Точне 
відстеження 
наявності та руху 
основних засобів 

Нерідкі випадки, коли більше 50% даних про основні засоби 
підприємства є неповними або неточними. Оскільки активи 
відстежуються в різних місцях, кількість даних продовжує 
збільшуватися, як і необхідність точного управління ними 

Таблиця 3. Основні проблеми при управлінні основними засобами
та шляхи їх вирішення
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закціями та багато часу на підтримку прий$
няття стратегічних рішень.

Створення моделі управління основни$
ми засобами в системі фінансового менед$
жменту підприємства для нового рівня
ефективності фінансово$господарської
діяльності забезпечить менеджерів і кері$
вників інформацією на основі якої вони
прийматимуть обгрунтовані бізнес$рішен$
ня.

Модель управління основними засоба$
ми в системі фінансового менеджменту
підприємства функціонує найефективніше,
коли є оновлена, послідовна правова та
нормативна база; система керується цент$
ралізовано; ІТ$системи інтегровані;
внутрішні та зовнішні засоби контролю
діють та використовуються; управління
змінами та процеси навчання є адекватни$
ми. На рисунку 1 запропоновано модель
управління основними засобами в системі
фінансового менеджменту підприємства.

Одне із завдань управління основними
засобами у системі фінансового менедж$
менту підприємства полягає у перегляді та
оновленні правової та нормативної бази.
Цей процес повинен включати такі кон$
цепції: використання найкращого міжна$
родного досвіду; узгодженість між основ$
ними законодавчими положеннями та кон$
кретна нормативна база на національному
та регіональному рівнях; визначення відпо$
відальності для кожної зацікавленої сто$
рони та залучених установ. Найбільшою
проблемою для моделі управління основ$
ними засобами в системі фінансового ме$
неджменту підприємства може стати про$
цес оновлення правової бази. Перегляд
конкретних нормативно$правових актів як
для управління, так і для контролю буде легше досяж$
ним в короткостроковій або середньостроковій перс$
пективі.

Підготовка інструкцій має бути спрямована на спри$
яння адміністративному спрощенню і упорядкуванню,
а також для забезпечення більшої узгодженості між
багатьма існуючими нормативними актами. Це має такі
основні цілі: надавати, систематичну, комплексну, де$
тальну та структуровану інформацію про процедури, які
необхідні для адекватного управління, контролю та об$
ліку активів; представити набір інструментів, які можуть
бути використані для довідок, консультацій та дій пер$
соналу, відповідального за управління основними засо$
бами.

Щоб бути ефективною, модель управління ос$
новними засобами повинна мати відповідну органі$
заційну структуру, яка базується на системному та
комплексному баченні, підтримувати принципи нор$
мативної централізації та операційної децентралі$
зації.

Внутрішній і зовнішній контроль є ще одним важ$
ливим елементом моделі управління основними засо$
бами в системі фінансового менеджменту підприєм$
ства. Контроль забезпечує досягнення цілі в загально$
му середовищі, в якому розвивається підприємство.
Внутрішній контроль складається з комплексу взаємо$
пов'язаних нормативних та операційних процедур на
усунення та пом'якшення ризиків, на захист активів
підприємства. Крім того, внутрішній контроль сприяє:
ефективності, результативності, прозорості та еко$
номії в діяльності підприємства, а також досягнення
відповідного рівня якості продукції та послуг; захист
активів підприємства від будь$якої форми втрати, по$
гіршення стану, неналежного використання та неза$
конних дій, а також проти будь$яких нерегулярних

ситуацій, які можуть вплинути на них; дотримання пра$
вил, що застосовуються до суб'єкта господарювання
та його діяльності; забезпечення надійності та своєчас$
ності фінансової та адміністративної інформації
підприємства.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Отже, управління основними засобами є важливим

для будь$якого підприємства, оскільки воно безпосеред$
ньо впливає на майбутнє планування та бачення фінан$
сово$господарської діяльності. Ефективне управління
досягається на основі належного планування та інфор$
мації, що керується даними, яка допомагає в прийнятті
ефективних рішень для покращення результатів бізне$
су.

Одним із ключових факторів ефективного ведення
фінансово$господарської діяльності є модель управ$
ління основними засобами в системі фінансового менед$
жменту підприємства. Така модель повинна сприяти
створенню детальних записів, які можна відстежувати
протягом життєвого циклу активу. Модель управління
основними засобами в системі фінансового менеджмен$
ту підприємства повинна враховувати всі фази життє$
вого циклу та включати процедури визнання, капіталі$
зації активів, процедури створення записів, процедури
амортизації, географічні або міжвідомчі передачі та про$
цедури вибуття активів.

Оптимальна модель управління основними засоба$
ми в системі фінансового менеджменту підприємства
відрізняється від компанії до компанії залежно від їхніх
потреб. Для розробки та підтримки ефективної моделі
управління основними засобами потрібні значні зусил$
ля. Визначено переваги цих зусиль. Зокрема, письмова

Активи, що підлягають управлінню 

Оновлена 
нормативно-
правова база 

Центральний 
підрозділ управління 

активами 

Інтегровані 
комп’ютерні 
системи 

Внутрішній і 
зовнішній 
контроль 

Управління змінами та навчання 

Процеси 

Придбання 
активу 

Трансформація 
активів 

Вибуття або 
передача активів 

Вихідна інформація 

Фінансова звітність 
загального 
призначення 

Фінансова звітність 
спеціального 
призначення 

Інвентаризація 
активів 

Прозорість і підзвітність 

Доступ до інформації Контроль та нагляд 

Рис. 1. Модель управління основними засобами в системі
фінансового менеджменту підприємства
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політика визнання активів або капіталізації гарантує, що
об'єкти списуються на витрати або капіталізуються на
послідовній основі. Детальна модель управління основ$
ними засобами дозволить створювати точні фінансові
звіти на рівнях відділів або категорій, що дозволяє оці$
нювати основні засоби для планування можливостей та
максимізації податкових пільг. Надійна модель управ$
ління основними засобами дозволить розрахувати базу
для кожного активу та в різних юрисдикціях, а також
оцінити основні засоби для відповідних податкових кре$
дитів та пільг.

Напрямом подальших досліджень є вивчення інстру$
менту страхування основних засобів в системі фінансо$
вого менеджменту підприємства. А також потрібні дос$
лідження інвестицій в основний капітал з точки зору
управління оборотним капіталом та вивчення їх взає$
мовпливу.
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